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สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน 

วันที่ 24 มกราคม 2516 จากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละ 

ทุ่มเทก�าลังกายและก�าลังใจของกลุ่มผู้ที่เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS  

ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง  

และส�าเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ 

สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้าน

เงินทุนจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญ่ีปุ่น  

ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ เพื่อใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรม อันประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 

ดังนี้ ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. ฝ่ายโรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษา

และสิ่งพิมพ์  ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม  

ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายวินิจฉัย

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม 

หรือ ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ในระยะแรกของการด�าเนินการนั้น มุ่งส่งเสริมให้มีต�าราภาษาไทย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งในขณะนั้นยังมีอยู่

จ�ากัด ให้แพร่หลายขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสายวิชาชีพซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพฒันาอตุสาหกรรมไทย  นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สมาคมฯ ยงัคงยดึมัน่การจดัพมิพ์

หนังสือที่เป็นรากฐานเดิม คือ เทคโนโลยี และได้ขยายการจัดพิมพ์ครอบคลุมหนังสือด้าน

การบริหารจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรม และจิตวิทยา-การพัฒนาตนเอง รวมถึงคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ทั้งที่เป็นงานเขียนและงานแปล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่

ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมไทยให้

เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้วยเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ดังกล่าว สมาคมฯ จึงขอเชญิชวนอาจารย์และผูเ้ชีย่วชาญ

ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับสมาคมฯ ในอันที่จะถ่ายทอดทักษะ ความรู้ในสาขา 

ต่าง ๆ ร่วมส่งผลงานเขียนของท่านเพื่อให้สมาคมฯ พิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง

ต่อไป  อนึ่ง สมาคมฯ ใคร่ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เขียนและผู้แปลทุกท่าน

ที่มีส่วนส�าคัญในความส�าเร็จของส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. และสมาคมฯ จวบจนปัจจุบัน 

   (รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์)

   นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่)

คำ�นำ�น�ยกสม�คม



คำ�แถลงของสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม วิวัฒนาการ 

มาจากโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า โครงการต�ารา ซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 พร้อม ๆ กับการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

โดยมุ่งหวังที่จะให้มีต�าราทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและประชาชน

ทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างที่สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้

ในระยะแรกนั้น ต�าราที่ผลิตโดยโครงการต�ารา ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแปลจาก

ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ต่อมาจึงได้ขยายขอบข่ายของการจัดพิมพ์ครอบคลุมไปถึงงานแปล 

และเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอื่น งานเรียบเรียง-เขียนต�าราจากประสบการณ์ของ 

ผู้ช�านาญในแต่ละสาขา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา

ต่อมาในระยะ 4-5 ปี หลังจากการก่อตั้งสมาคมฯ โครงการต�าราได้วิวัฒนาการ

เป็นโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม  และเป็นส่วนต�าราสนับสนุนเทคนิค 

อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2539 พร้อม ๆ  กับการขยายขอบข่ายหนังสือที่จัดพิมพ์เพิ่มเติม 

ได้แก่ หนังสือทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการคุณภาพ และอื่น ๆ  

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน

โดยที่หนังสือที่จัดพิมพ์โดยสมาคมฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา

และประชาชนทั่วไป ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม 

และสถาบันการศึกษาได้ช่วยกันเขียน-เรียบเรียงหนังสือทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมและ

อื่น ๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯ ยินดีให้การสนับสนุนในด้านการจัดพิมพ์

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ขอขอบคุณท่านผู้เขียน-เรียบเรียงและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ  

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้

จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และหากท่านผู้อ่านม ี

ข้อชี้แนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทางส�านักพิมพ์ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
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การให้นั้นคือความสุขขั้นสุดยอด

ผู้ ใดหยิบยื่นความสุขให้แก่บุคคลอื่น

ผู้นั้นจะได้รับความสุขและความอิ่มเอมใจในตนเอง

— วอลท์ ดิสนีย์ —



สิ่งที่...ดิสนีย์แลนด์สอนฉัน

วนิำททีี่ “พระเจ้ำแห่งงำนบรกิำร” ปรำกฏตัว

นำฬกำของเมอืงแห่งควำมฝันหยุดนิ่งลง

วันที่ 11 มนีำคม ค.ศ.2011 เวลำ 14.46 น.

ในวันนัน้ ผู้คนจ�ำนวนมำกต้องพบกับเหตุกำรณ์ที่ไม่เคยมใีคร

ประสบมำก่อน ไม่เว้นแม้แต่โตเกียว ดิสนีย์รีสอร์ท อำณำจักรแห่ง

ควำมฝัน

ในวันเกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ มผีู้เข้ำใช้บรกิำรโตเกยีวดสินยี์

แลนด์กับโตเกยีวดสินยี์ซ ีรวมทัง้หมด 7 หมื่นคน มคีนกลับบ้ำนไม่ได้

และต้องค้ำงแรมอยู่ในสวนสนุก 2 หมื่นคน เสยีงเฮฮำภำยในสวนสนุก

ที่เคยมอีันตรธำน กลับปกคลุมไปด้วยควำมตงึเครยีดและเสยีงอื้อองึ

ทกุครัง้ทีเ่กดิอำฟเตอร์ชอ็ก ได้ยนิกระทัง่เสยีงสัน่เครอืว่ำถ้ำสวนสนกุ

ปดแล้ว เรำจะท�ำอย่ำงไรดี

ทว่ำแสงสว่ำงภำยในสวนสนุกไม่ได้ดับลง แม้อำทิตย์จะลับ

ขอบฟำ แต่ภำยในใจของเกสต์กลับส่องสว่ำงขึ้นด้วยแสงอ่อน ๆ แห่ง

ควำมหวังและควำมอุ่นใจ ซึ่งผู้จุดแสงดังกล่ำวให้ก็คือบรรดำแคสต์

จ�ำนวน 1 หมื่นคนที่ท�ำงำนในสวนสนุกนั่นเอง

แคสต์หญิงคนหนึ่งหยิบตุ๊กตำดัฟฟส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่พำ

ลูกมำด้วยอย่ำงรวดเร็ว

“เอำไว้กันศรีษะค่ะ !”



แคสต์ชำยคนหนึง่รวบรวมกล่องกระดำษใส่สนิค้ำทีข่ำยในร้ำน

กับถุงขยะมำเดินแจก ซึ่งปกติแล้วของเหล่ำนี้จะเป็นของที่ต้องเก็บ

ให้ลับตำเกสต์ที่สุด

“เอำไว้คลุมกันหนำวครับ !”

แคสต์หญงิอกีคน ยิ้มแย้มแจกขนมในร้ำนให้แก่เกสต์ทีต่ดิค้ำง

เพรำะระบบขนส่งถูกตัดขำด 

ภำยใต้อุณหภูมิชวนให้สั่นสะท้ำน รอยยิ้มของแคสต์ได้ช่วย

เกสต์ไว้ไม่น้อย

ที่ภัตตำคำร เหล่ำคำแร็กเตอร์ก�ำลังตบบ่ำเบำ ๆ ให้ก�ำลังใจ

เด็กหญงิที่หลบภัยและร้องไห้อยู่ใต้โต๊ะอย่ำงอ่อนโยน

บรรดำคำแร็กเตอร์อยู่เป็นเพื่อนเกสต์โดยไม่สนใจเวลำ ทัง้ที่

บ้ำนของเขำเหล่ำนั้นอำจประสบภัยหรือมีครอบครัวและมิตรสหำย

อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเช่นกัน แต่พวกเขำก็ยังคงอยู่เพื่อปกปองเกสต์ที่

อยู่เบื้องหน้ำอย่ำงเต็มที่เต็มก�ำลัง

ทุกอย่ำงก็เพื่อเกสต์

ในสภำวะอกสัน่ขวญัหำยครัง้นัน้ มทัีง้ลกูเลก็เดก็แดงไปจนถงึ

ผูส้งูอำยรุวมตัวกันอยู่ แต่กลบัไม่เกดิควำมอลหม่ำนครัง้ใหญ่และไม่มี

ผู้ได้รับบำดเจ็บขึ้นในสวนสนุกที่มีพื้นที่มำกขนำดนี้ ถือเป็นเรื่องน่ำ

อัศจรรย์อกีเรื่องทเีดยีว

และแล้ว ‘กำรรับรองเกสต์ที่เหนือคำด’ ก็เลื่องลือออกไปใน

วงกว้ำงจำกกำรบอกต่อกันของผู้รับฟังเหตุกำรณ์วันนัน้มำ
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ทุกกำรกระท�ำที่แคสต์แต่ละคนตัดสินใจและประยุกต์น�ำ

แนวทำงปฏิบัติขั้นพื้นฐำนในภำวะฉุกเฉินที่ตนเข้ำใจเป็นอย่ำงดี

มำปฏบิัตติ่อเกสต์ ท�ำให้ผู้คนประทับใจยิ่งขึ้นไปอกี

ทว่ำมบีำงเรือ่งทีไ่ม่มใีครทนัสงัเกตเหน็ เรือ่งนัน้คอื เมือ่ใดทีเ่กดิ 

‘ควำมประทบัใจ’ ขึ้นระหว่ำงเกสต์กบัแคสต์ ‘พระเจ้ำแห่งงำนบรกิำร’ 

จะปรำกฏตัว ณ ที่นัน้

‘กำรรับรองเกสต์ที่เหนือคำด’ ถือก�ำเนิดขึ้นได้อย่ำงไร และ

ตัวตนที่แท้จรงิของ ‘พระเจ้ำแห่งงำนบรกิำร’ คอือะไรกันแน่

* * * *



บทน�ำ

ตัวตนที่แท้จริงของ ‘พระเจ้าแห่งงานบริการ’

เรื่องรำวต่อไปนี้ จะน�ำทุกท่ำนสู่โลกของ “พระเจ้ำแห่งงำน

บรกิำร” ของดสินยี์ที่คุณไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยนิจำกที่ใดมำก่อน

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เล่ำถึงเรื่องรำวมหัศจรรย์ใน ‘งำน

บรกิำร’ ซึง่ผมประสบมำโดยตรงจำกกำรท�ำงำนในฐำนะไนท์คัสโตไดอลั 

(Night Custordial : ฝ่ำยท�ำควำมสะอำดรอบดกึ) คนแรกของโตเกยีว

ดสินยี์แลนด์ เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ควบคุมคุณภำพกำรบรกิำร และเป็น

ผู้ฝึกสอนสต๊ำฟฝ่ำยดสินยี์ ยูนเิวอร์ซติี้ (ฝ่ำยกำรศกึษำ)

คุณผู้อ่ำนจะได้รับควำมกระจ่ำงเกี่ยวกับ ‘คลังควำมลับแห่ง

งำนบริกำรของดิสนีย์’ ที่พวกเรำภูมิใจว่ำมีผู ้กลับมำใช้บริกำรซ�้ำ 

(Repeater) มำกกว่ำ 90% ซึ่งในผลงำนก่อนหน้ำเรื่อง ‘สิ่งที่พระเจ้ำ

แห่งกำรท�ำควำมสะอำดของดสินยี์สอน’ (Disney souji no kamisama 

ga oshietekureta koto) ไม่ได้กล่ำวถงึหัวข้อนี้

โตเกยีวดสินย์ีแลนด์ได้รบัควำมพงึพอใจจำกลกูค้ำประจ�ำมำก

ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

เมือ่ผูเ้คยมำเยอืนสวนสนกุได้ยนิเพยีงแค่ค�ำว่ำ ‘ดสินย์ี’ ควำม

รู้สกึตื่นเต้นดใีจและอบอุ่นคงเกดิขึ้นอย่ำงประหลำด

ท�ำไมจงึเป็นเช่นนัน้
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แทบไม่มใีครเคยกล่ำวถงึเคล็ดลับดังกล่ำวเลย ทัง้กำรเอำอก

เอำใจลูกค้ำของแคสต์และบรรดำคำแร็กเตอร์ รอยยิ้มรวมถงึลูกเล่น

ของพวกเขำได้สร้ำงควำมสนุกให้แก่เกสต์ที่กระจำยอยู่ทั่วทุกมุมของ

เครือ่งเล่นและสวนสนกุ หลำยคนอำจปักใจเชือ่ว่ำเรำมคีูม่อืเล่มหนำเตอะ

ที่เขยีนถงึ ‘กำรให้บรกิำร’ แต่ละหัวข้ออย่ำงละเอยีด

ทว่ำส�ำหรับดสินยี์แลนด์แล้ว แม้เรำจะม ี‘คู่มอืเพื่อกำรปฏบิัติ

งำน’ และ ‘ปรัชญำ’ (Disney Philosophy) อันเป็นพื้นฐำนทำงควำมคดิ

และกำรด�ำเนนิกำร แต่เรำไม่ม ี‘หนังสอืโนว์ฮำวส�ำหรับบรกิำรลูกค้ำ’ 

ให้แคสต์พกตดิตัว

ถ้ำอย่ำงนั้น ใครเป็นคนรังสรรค์ ‘ดินแดนแห่งควำมฝันและ

เวทมนตร์’ ท�ำให้เรำอยำกไปเยอืนดสินย์ีแลนด์ครัง้แล้วครัง้เล่ำกนัหนอ 

นั่นเพรำะควำมจรงิแล้ว.... ที่ดสินยี์แลนด์ม ี ‘พระเจ้ำแห่งงำนบรกิำร’ 

อยู่ และพระเจ้ำจะปรำกฏกำยขึ้นในสถำนที่ที่แคสต์กับเกสต์พบพำน

กันเสมอ

ไม่น่ำเชื่อรึ !? ไม่เลยครับ ส�ำหรับคนที่รู้จักโลกของดิสนีย์ 

ควำมไม่น่ำเชื่อนี้ถือเป็นเรื่อง ‘ธรรมดำ’ มำก เรื่องรำวต่อจำกนี้ไป 

ก็เช่นเดียวกัน พระเจ้ำแห่งงำนบริกำรจะปรำกฏให้คุณได้เห็นใน 

หลำกหลำยรูปร่ำงอย่ำงแน่นอน

เกสต์ผู้ประสบภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในสวนสนกุกล่ำว

ไว้ว่ำ “แคสต์กับเกสต์ที่โต้รุ่งกันที่ดสินยี์แลนด์ในวันนัน้ เปรยีบเหมอืน

ครอบครัวใหญ่ที่มใีครบำงคนคอยคุ้มครองพวกเรำอยู่”



“อย่ำพยำยำมคดิท�ำเพือ่ตนเอง จงรูถ้งึควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำและกระท�ำเพื่อลูกค้ำ”

— วอลท์ ดสินยี์ —

ดัง่ค�ำสอนของดสินย์ี เหล่ำแคสต์ของดสินย์ีพยำยำมท�ำให้เกสต์

สมปรำรถนำมำกที่สุดเท่ำที่พวกเขำจะมรีอยยิ้มให้ได้ และในบำงครัง้ 

‘เกสต์โทรโลจ’ี (Guestrology : ศพัท์ทีด่สินย์ีเป็นคนบญัญตัขิึ้น)  หรอืก็

คือกำรส�ำรวจ กิจกรรม กำรปฏิบัติตัว แนวทำงเฉพำะตัวของดิสนีย์ 

ที่ถือปฏิบัติอย่ำงจริงจังเพื่อท�ำควำมเข้ำใจลูกค้ำประจ�ำได้รวมตัวเป็น 

หนึง่เดยีวกบัพระเจ้ำแห่งงำนบรกิำรและน�ำพำ ‘ปำฏหิำรย์ิ’ มำสูพ่วกเรำ

‘จดหมำยรักสีส้ม’ ‘เด็กหลงกลัวบำป’ ‘ตั๋วสีซีด’ ‘สะพำน 

สู่ควำมหวัง’

ทัง้ 4 เรือ่งนี้ผมแต่งขึ้นจำกประสบกำรณ์จรงิของผม เป็นเรือ่ง

ที่ล้วนแต่มีพระเจ้ำแห่งงำนบริกำรอยู่ทั้งหมด ! ผมมั่นใจว่ำเมื่อ 

คุณผู้อ่ำนอ่ำนจนจบแล้ว ควำมรู้สกึเล็ก ๆ แต่ชัดเจนดังกล่ำวจะต้อง

เบ่งบำนขึ้นในใจแน่นอน

 เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสยีเวลำ ผมขอรับรองทุกท่ำนสู่ ‘เรื่องรำว

อันน่ำอัศจรรย์ของพระเจ้ำแห่งงำนบรกิำร’ ณ บัดนี้

มถิุนำยน ค.ศ. 2012

คำมำตะ ฮโิรชิ
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จดหมายรักสีส้ม
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	 ในฤดรู้อนทีด่วงอาทติย์ประดจุดัง่ดอกทานตะวนัส่องประกาย

อยู่บนท้องฟ้า…

	 แคสต์	(พนกังาน)	หญงิคนหนึง่ท�างานทีด่สินย์ีแลนด์มา	1	เดอืน	

ได้กระท�าความผดิอย่างมหันต์ขึ้น	

	 หากนีเ่ป็นงานทัว่	ๆ 	ไปแล้วล่ะก	็สิง่ทีเ่ธอก่อนบัเป็นเพยีงความ

ผิดพลาดเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ไม่ถึงกับเป็น	 ‘ความผิดพลาดอย่างมหันต์’	 

อกีทัง้อาจจะไม่มใีครทนัสงัเกตเหน็ว่าเกดิ	‘ความผดิพลาด’	และปล่อย

เลยตามเลยไปอย่างนัน้ก็เป็นได้

	 แต่ส�าหรับอาณาจักรแห่งความฝันอย่างดิสนีย์แลนด์แล้ว	 

นี่คอืความผดิพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ไม่อาจปิดหูปิดตา

วันที่ 2 สงิหาคม ค.ศ. 1989

	 วันนั้น	 แม้จะเป็นวันกลางฤดูร้อน	 แต่ก็เป็นวันที่มีลมโชยเย็น

สบายในช่วงบ่าย	ผมในฐานะซูเปอร์ไวเซอร์	(ผู้บังคับบัญชา)	ของเดย์

คัสโตไดอัล	 (Day	Custordial	 :	 ฝ่ายท�าความสะอาดช่วงเวลาท�าการ)	

ก�าลังอบรมพนักงานใหม่และพนักงานพาร์ตไทม์หญงิอยู่

	 ที่ดิสนีย์แลนด์	 เราจะเรียกพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงาน	 

พาร์ตไทม์ว่า	‘แคสต์’	เหมอืนกนัหมด	เพราะพนกังานมหีน้าทีส่ร้างเวที

ที่เรียกว่าสวนสนุก	 เป็นทั้งผู้แสดง	 และผู้มอบความฝันให้กับเกสต	์

(ลูกค้า)



เรื่องที่	1	จดหมายรักสีส้ม 3

	 ดังนั้น	 เพื่อเลี้ยงดูอุ้มชูแคสต์ผู้เปรียบเป็นเอนเตอร์เทนเนอร	์	

ดิสนีย์แลนด์จึงมิอาจละเลยการอบรมพนักงานพาร์ตไทม์ที่เพิ่งเข้ามา

ท�างานใหม่ได้เช่นกัน

	 วันนี้เป็นวันที่ทาเคอุจ	ิมายุ	ท�างานพาร์ตไทม์ที่นี่ครบ	1	เดอืน

พอดี	 เธอเป็นแคสต์ใหม่ถอดด้ามเพิ่งส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 

เมือ่ฤดใูบไม้ผลปีิทีแ่ล้ว	เป็นคนทีเ่รยีนรูง้านได้ไว	แป๊บเดยีวก็คุ้นเคยกับ

งานคัสโตไดอัล	 และยังน�าสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติตามอย่างขยันขันแข็ง 

อกีด้วย

	 ทราบมาว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ตัง้แต่เธอยังเด็ก	ตอนนี้เธอจงึอาศัยอยู่ด้วยกันกับคุณตาเพยีง	2	คน

	 เดาเอาว่าคงเพราะเธอโหยหาครอบครวัอนัอบอุน่กระมงั	เธอ

ถึงได้อยากท�างานในสถานที่ที่มีแต่เสียงหัวเราะ	 และเลือกมาท�างาน

ยังดสินยี์แลนด์

	 เธอคนนี้วิ่งแหวกสายลมเย็นชื่นใจมาหาผม

	 “คุณคาเนดะคะ	เมื่อวานขอบคุณมากนะคะ	!”

	 “เมื่อวานร	ึ?”

	 “ค่ะ	 !	 พอคุณคาเนดะเตือนว่าให้	 ‘ดูเวลารถไฟเที่ยวสุดท้าย

ของสถานีไมฮามะเผื่อไว้’	 ไม่ทันไร	 เกสต์ก็มาถามเวลารถไฟเที่ยว

สุดท้ายนั่นทันทเีลยล่ะค่ะ”
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	 หน้าที่ของคัสโตไดอัลที่พวกเราท�าอยู่คือการรักษาความ

ปลอดภัยและความสะอาดภายในสวนสนุก	แต่มบี่อยครัง้เหมอืนกันที่

โดนเกสต์เรยีกเพื่อสอบถามเรื่องต่าง	ๆ	

	 ผมจงึได้เตอืนพวกเขาให้จ�าเวลารถไฟเทีย่วสดุท้ายของ	‘สถานี

ไมฮามะ’	ที่อยู่ใกล้ดสินยี์แลนด์ที่สุดไว้เมื่อวานนี้เอง

	 “อย่างนี้นี่เอง	 คงรู้สึกว่าเราได้ท�าประโยชน์ให้เขามากเลย 

สนิะ	?”

	 “ค่ะ	!	คุยกับเกสต์สนุกกันใหญ่เลยด้วยค่ะ”

	 เห็นเธอตอบกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้ว	 ผมเองก็ปลื้มใจ

ที่ได้ชี้แนะ	

	 แต่ทว่า	แม้มายุจะสามารถบอกเวลารถไฟเที่ยวสุดท้ายได้ใน

ทันท	ีแต่จรงิ	ๆ	แล้วในตอนนัน้	เธอได้ท�าบางอย่างพลาดอย่างมหันต์	

ซึ่งทัง้ผมและเธอยังไม่มใีครเฉลยีวใจ

1 เดอืนก่อน

	 ฤดใูบไม้ผลปีินี้	ฉนัจบการศกึษาจากวทิยาลยัและท�างานพเิศษ

มาแล้ว	2	งาน	

	 งานแรกเป็นงานทีร้่านฟาสต์ฟูด้	ส่วนงานที	่2	เป็นงานพนกังาน

เคาน์เตอร์ของร้านคาราโอเกะ
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	 ทั้งสองงานเป็นงานรับรองลูกค้า	 แต่ฉันรู้สึกว่างานไม่เหมาะ

กับตัวเอง	จงึลาออก

	 “มายุได้งานใหม่หรอืยังน่ะ	?”

	 “ไม่เกี่ยวกับตาสักหน่อย”

	 “จะไม่เกี่ยวได้ยังไงฮึ!	 ตาเลี้ยงดูแกแทนพ่อแม่มาจนป่านนี้	 

นี่ก็โล่งใจว่าเรยีนจบวทิยาลัยซะท	ีที่ไหนได้	งานการไม่ท�า	เอาแต่ลอย

ไปลอยมา....”

	 คณุพ่อคณุแม่ของฉนัประสบอบุตัเิหตเุสยีชวีติตัง้แต่ฉนัยงัเดก็	

คุณตาคุณยายเลยน�าฉันมาเลี้ยง	เราอาศัยอยู่ด้วยกัน	3	คน

	 แต่แล้วคุณยายก็มาจากไปเมื่อตอนฉันอยู่ชั้น	 ม.1	 จากนั้น 

ฉันก็อยู่ด้วยกัน	 2	 คนกับคุณตาที่สายตาไม่ดี	 แต่ด้วยความที่คุณตา 

เป็นช่างฝีมือ	 เขาจึงมีนิสัยเข้มงวดและจุกจิก	 ไม่ว่าฉันจะท�าอะไร	 

คุณตาก็ต้องออกความเห็นตลอด

	 “พูดมากจริ๊ง.....	 พอดีงานพิเศษที่เคยท�ามันไม่เหมาะกับหนู

เท่านัน้เองล่ะน่า	ที่ส�าคัญ	หนูได้งานใหม่แล้วด้วย”

	 “งานใหม่ร.ึ...	?”

	 “ใช่	งานที่ดสินยี์แลนด์น่ะ”

	 “เดสนยี์.....แลนด์	?”

	 “	‘ดสิ’	นยี์แลนด์จ้ะ	สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นไง”
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	 ฉันเคยไปสวนสนุกกับพ่อก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตแค่ครั้งเดียว	 

แต่นัน่เป็นช่วงเวลาทีส่นกุมาก	มทีัง้เสยีงอกึทกึคกึคกัและคาแรก็เตอร์

น่ารัก	ๆ

	 จ�าได้ว่าฉันร้องไห้จ้าเพราะท�าป๊อบคอร์นที่พ่อซื้อให้หล่น

กระจายทัง้ห่อ

	 ตอนนั้น	 พ่อกุมมือฉันแน่นและซื้อให้ใหม่อีกห่อหนึ่ง	 มือของ

พ่อช่างอบอุ่น	 ความรู้สึกมีความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจยังคงติดตรึง

อยู่ในความทรงจ�า

	 ฉันอยากท�างานในสถานที่ที่มีความสุขอย่างนั้นบ้าง	 จึงได้

ตัดสนิใจท�างานที่ดสินยี์แลนด์

	 “ตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ	 เพราะหนูต้องเหมาะกับงานที่ดิสนีย์

แลนด์แน่	ๆ”

	 “ที่ว่าเหมาะกับแกนี่	เหมาะยังไงร	ึ?”

	 “แหม....		จุ้นจรงิเลย”

	 “มายุ	เดี๋ยวนี้แกเถยีงค�าไม่ตกฟากนะ....	ตอนยายยงัอยูไ่ม่เหน็

เป็นอย่างนี้เลยนี่”

	 “ตอนยายยังอยู่	ตาก็ไม่ได้จุ้นจ้านแบบนี้นี	่!	แล้วทีย่ายตายน่ะ	

ก็เพราะตาสร้างภาระให้กับยายไงล่ะ”

	 “.....	!”

	 แอบคดิว่า	เราพูดแรงไปหรอืเปล่า....


	สิ่งที่...ดิสนีย์แลนด์สอนฉัน
	โดย Hiroshi Kamata / แปลโดย : ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ
	จัดทำโดย สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
	คำนำนายกสมาคม
	คำแถลงของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. 
	สารบัญ
	บทนำ
	เรื่องที่ 1 จดหมายรักสีส้ม



